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Föreningsutskick 2/2017    
 

Till samtliga föreningar 
Förbundsstyrelsen och kretsarna för kännedom 
 

Information är till för att spridas. Därför uppmanas föreningarna att anslå 
föreningsutskicken på föreningens anslagstavla. 
 

Detta utskick innehåller 
 

1. Missiv 
2. Uppdaterad adresslista för förbundsledning och kansli. 
3. Skrivelse om organisationsnummer (repetition) 
4. Instruktion för årsrapportering 

 
 

Övrig information 
 
Årsrapportering och föreningsadministrativt program 
Det är nu dags för den tredje årsavstämningen (årsrapporteringen) i det webbaserade on 
linesystemet för medlemsadministration (MAP). Ytterligare en del har hänt sedan förra gången. 
Ett antal buggar har åtgärdats, och funktioner för märkeshantering m.m. har tillförts. Se bifogad 
instruktion.  
 
Krav på organisationsnummer 
Påminnelse: Enligt Vapenlagen skall sammanslutningar som får inneha vapen för målskjutning 
vara auktoriserade eller tillhöra en sådan auktoriserad sammanslutning (VL 2 kap 3 §). Polis-
myndigheten har ställt krav på att anslutningen skall vara spårbar, och förbundsstyrelsen har 
därför beslutat att alla föreningar skall ha organisationsnummer (bilagd). Saknade organisations-
nummer skall inrapporteras i MAP i samband med bekräftelse av årsrapporteringen. 
 
Uteblivet pistolskyttekort 
En annan, mycket vanlig fråga till kansliet kommer från personer som nyss gjort prov för 
pistolskyttekortet. De frågar sin instruktör vart kortet tagit vägen, och får svaret ”ring till kansliet”. 
Det gör vederbörande, och får då vanligen veta att någon ”blå blankett” och/eller någon betalning 
har inte kommit in, alternativt så är korten redan skickade till föreningen. 
 
Vi vill be föreningarna att först kontrollera att inblandade verkligen har skickat listan, allt är betalt 
och att postboxen är tömd innan kansliet kontaktas. Kontakten bör ske samlat från föreningen. 
 
 
 
 

Postadress  Besöksadress  Telefon  08-553 401 60  Postgiro 19 30 19-7 
Box 27001  Sandhamnsgatan 61  Expedition  08-553 401 63  Bankgiro 811 2526 

102 51 STOCKHOLM  115 28 Stockholm  Generalsekreterare  08-553 401 61  Organisationsnr. 80 20 02-6657 

    Bitr. generalsekreterare  08-553 401 62  E-mail kansli@pistolskytteforbundet.se 

    Märkesavdelning  08-553 401 64  
    Fax  08-553 401 69   
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Proppar och brickor 
Det händer ofta att skyttar kontaktar kansliet sent i veckan med akut behov av propp eller bricka. 
Tanken är att föreningarna ska hålla ett tillräckligt sortiment av dessa produkter för att kunna 
tillhandahålla till medlemmarna. Förutom kostnadsaspekten kan det inte vara optimal 
tävlingsförberedelse att helgens tävlingsdeltagande ligger i händerna på PostNord.  
 
Förbundsavgifter 2019 
Förbundsstyrelsen kommer att föreslå förbundsmötet oförändrade avgifter för 2019 d.v.s. 600 kr 
per förening, 260 kr per aktiv medlem och 200 kr per aktiv familjemedlem. Jag vill dock 
understryka att förbundsmötet är högsta organ och har full frihet att fatta beslut om en annan 
avgift än vad förbundsstyrelsen föreslår. 
 
Motioner till Förbundsmötet 
Kretsarnas motioner till förbundsmötet 2018 skall vara förbundskansliet tillhanda senast 2018-02-
01. Samtliga motioner kommer därefter att sändas ut till kretsarna för behandling på respektive 
kretsårsmöte.  

 
Vapentillståndsfrågor 
En utredning arbetar med de förändringar av Vapenlagen som måste göras med anledning av EU 
vapendirektiv samt en del annat som regeringen anser akut. I skrivande stund vet vi inte vad 
slutresultatet kommer att bli, men förbundet fortsätter följa och påverka arbetet. 
 
Ändrad handlingsregel nr 10. 
Förbundets ”Handlingsregler för pistolskytteföreningar vid utfärdande av intyg för ansökan om 
vapenlicens”, vilka återfinns i Skjuthandbokens bilaga 8, är fortfarande styrande för förbundets 
medlemsföreningar. Punkt 10 i dessa handlingsregler har fått förändrad lydelse, enligt beslut av 
förbundsstyrelsen. Den nya texten lyder: ”Intyget skall beslutas av föreningens styrelse vid 
styrelsesammanträde, varefter föreningens ordförande, eller efter protokollförd delegation annan 
behörig företrädare undertecknar intyget. Utfärdade intyg skall under alla omständigheter 
protokollföras.” 
 
Skjuthandboken, upplaga 17 
Arbetet med 17:e upplagan av Skjuthandboken är inne i slutskedet. Den kommer att publiceras på 
förbundets hemsida inom kort, och finnas till försäljning i pappersform efter årsskiftet. 
 
Nytt märke för militär snabbmatch 
Förbundsstyrelsen har instiftat ett märke i militär snabbmatch. Kompetensproven kommer att 
bygga på resultat från kretstävlingar och högre och resultat räknas från 2018-01-08. Se vidare 
SHB upplaga 17. 
 
 
Förbundsordföranden, förbundsstyrelsen och förbundskansliet vill passa på att tillönska alla 
kretsar, föreningar och medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År! 
 
 

 
 
Nils-Anders Ekberg 


